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“ A vida pública  brasileira será também fiscalizada 

pelos cidadãos. 

Do presidente da República ao prefeito, do senador 

ao vereador. 

A moral é o cerne da Pátria” *  

 

 

 

 

 

 

 

*Deputado Ulysses Guimarães, solenidade de  promulgação da atual 

Constituição referido pelo Ministro Celso de Melo, na Solenidade de posse da 

Ministra Carmem Lúcia na Presidência do Supremo Tribunal Federal  

 



Liberdade de expressão 

Direito de cidadania 

Transparência pública e direito de  

participar das questões de interesse 

público e bem comum 

 

1. Atributo ligado aos Direitos 

Humanos 

 



2. O que o Reportante não é: 

DIFERENÇAS: 
 

 TESTEMUNHAS ANÔNIMAS 
 

 DELAÇÃO PREMIADA 
 
 ACORDO DE LENIÊNCIA 

 
 INFORMANTE CONFIDENCIAL 
 
 CAÇADORES DE RECOMPENSAS 

 
 DISQUE DENÚNCIAS 
 
 OUVIDORIA 

 



PAÍSES COM PROGRAMAS DE 

REPORTANTES 
 

 Albania 

 Africa do Sul 

 Bélgica 

 Bosnia 

 Eslovenia 

 Irlanda 

 Reino Unido 

 Grécia  

 Hungria 

 Kosovo 

 Luxemburgo 

 Macedonia 

 Malta 

 Montenegro 

 Hungria 

 Servia 

 Suiça 

 

 Estados Unidos 

 Peru 

 Jamaica 

 

 

 Etiopia 

 Zambia 

 Uganda 

 Japão 

 

 Australia 

 India 

 República da Korea do Sul 

 Malasia 

 Viatnam 

 Queensland 

 

 

 

 



Departamento de Justiça 

Americano* 

(fraudes civis) 

 
 2009- 2015  
 U$ 19.4 bilhões de dólares       -  recuperados 

 U$ 3.5 bilhões dólares              -  premiações pagas 

 

 2015   
 U$ 2.8 bilhões de dólares              -  recuperados 

 U$ 597 milhões de dólares            -  premiações 
pagas  

 638 ações judiciais propostas pelos whistleblower 

 
 *Fonte: http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-recovers-over-35-billion-false-claims-

act-cases-fiscal-year-2015  



Receita Federal Americana 

estatísticas 
Período  -  2007 - 2015  
U$  3.0  bilhões de dólares cobrados  em tributos. 

U$  403 milhões pagos em premiações 

 

Ano de 2015 
  99 premiações totalizando:   

U$ 103 milhões de dólares em premiações 

35.670   Relatos em processamento 

 
 
 Fonte: https://www.irs.gov/pub/whistleblower/WB_Annual_Report_FY_15_Final%20Ready%20for%20Commissioner%20Feb%208.pdf 



LEGISLAÇÕES SETORIAS 

 Lei do Ar Puro (CAA) 

 Lei de Segurança na Comercialização de 

Veículos(CMVSA) 

 Lei de Modernização da Segurança Alimentar ( FDA Act) 

 Lei de Disposição de Resíduos (SWDA) 

 Lei de Proteção dos Trabalhadores Migrantes e da 

Agricultura Sazonal (MSAWPA) 

 Lei de Controle da Poluição da Água (SWDA) 

 “Leis de Proteção dos Consumidores do Mercado 

Financeiro(Dodd Frank Act  e Sabanes-Oxley) 

 (...) 

 

 

 

 

 

 



4. PAPEL DA ENCCLA - 2016 

 ESTUDO DAS INICIATIVAS DO CONGRESSO 

 ESTUDO DAS MELHORES PRÁTICAS 

 SUGESTÃO: CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA 

NACIONAL DE INCENTIVO E PROTEÇÃO AO 

REPORTANTE 

 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 



3. DEFINIÇÃO 
 

 “ Whistleblower ou REPORTANTE é a pessoa que, 
detendo posição privilegiada de acesso a dados e 

informações, sem ter obrigação legal, 
voluntariamente relata um ato  de interesse público, 

sobre fatos  que entende ilegais, não triviais, ou 
outras irregularidades sob controle de uma 
organização e que podem configurar atos de 

corrupção, fraudes,  ou violação de um sistema 
normativo ou regulatório."  





5 - Hipóteses Interesse Público 

 Corrupção e  fraudes públicas 

 Violações aos direitos humanos 

 Danos ou ameaça à saúde ou segurança 
públicas, meio ambiente 

 Ofensa a regulamentos setoriais 

 Grosseira má administração e perda de recursos 
públicos  

 Enriquecimento ilícito,  importantes fraudes 
fiscais. 

 Ofensa a livre concorrência e  determinados 
crimes 



6. Principais aspectos de um 

programa de whistleblower 

 

 Proteção da Identidade 

 Boa-fé no relato 

 Hipóteses de levantamento da identidade 

 Procedimento para levantamento da 
identidade 

 Comprovação da retaliação 

 Proteções legais 



5.1 “Boa fé “   e “bases razoáveis” 

 

“um observador externo com conhecimento dos fatos 
essenciais reconheceria e rapidamente poderia 

confirmaria  como razoável a conclusão do  empregado 
que as ações do governo “ evidenciam irregularidades 

definidos na Lei” 



5.2 Razoabilidade do  relato (boa-

fé)  

 
 

 Teste objetivo  

 A conclusão que um terceiro observador 

desinteressado retiraria dos fatos narrados, 

 Análise da Comissão retira a responsabilidade 

civil e penal  



 Relato foi um fator contributivo 

 Alterações da condições de trabalho antes 

da conclusão das investigações 

 Até 3 anos após a aplicação de punições   

  

5.3 Prova da Retaliação (A) 

 



5.4 Prova da Retaliação (B) 

 

 Presumida ou conhecida a identidade do reportante 

 Atos de hostilidade praticados por colegas 

trabalhadores 

 Reparação – Dano moral   

 Responsabilidade objetiva da empresa. 

 Possibilidade de ação de regresso.  



5.5 Hipóteses de levantamento da 

identidade 

 
 Interesse  concreto para a investigação 

 Afastar perigo concreto a saúde, meio-

ambiente, segurança pública, ou dano a 

consumidores 

 Juntada prova falsa por parte do reportante 



 

 

 

 

5.6  Procedimento para 

levantamento da identidade 

 

   Procedimento para levantamento da identidade 

 1.1 Ouve o reportante por 20 dias 

 1.2 Decisão da comissão ou juiz 

 1.3 30 antes de qualquer exposição 

 

 Possibilidade de tutela jurisdicional  



5.7 MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO 

 

 

 Fornecimento de apoio medico 
ou psicológico 

 Trabalho domiciliar, afastamento 
temporário do ofensor ou 
reportante 

 Programa de Proteção a 
testemunhas 

 
 



5.8 PREMIAÇÃO 
 

 

 Custo da Corrupção 

 

 “Estudo da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp) projeta que até 2,3% do 

nosso Produto Interno Bruto (PIB) são perdidos 

a cada ano com práticas corruptas, ou seja, 

cerca de R$ 100 bilhões.” 

 
 Apud: Artigo de Alan Rogério Mansur Silva, Procurador da República e diretor da ANPR 

 http://www.brasilpost.com.br/associaaao-nacional-dos-procuradores-da-repablica-/corrupcao-efeito-brasl_b_8315806.html 

 



Obrigado pela Atenção!!! 
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